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Avaliação de Aptidão dos Professores de Contrato Temporário para 

Atuação na Escola Parque da Natureza de Brazlândia 

 
 

A SEE/DF, CRE/Braz e EPNBraz estão com procedimento de pedido de concessão 

de aptidão para servidores temporários da Carreira Magistério Público do Distrito 

Federal que queiram pleitear uma das vagas oferecidas pela Escola Parque da Natureza 

de Brazlândia (EPNBraz). 

Para atuar na Escola Parque da Natureza de Brazlândia, o(a) professor(a) deverá ter 

habilitação nas áreas específicas em Artes, Arte/Cênicas/Teatro, Arte/Visuais, 

Arte/Plásticas, Arte/Música e Dança e/ou Educação Física. 

 

O processo será dividido em 2 etapas: 

 
1ª Etapa: 

Resposta de questionário de Avaliação de Aptidão dos professores de contrato 

temporário para atuação na Escola Parque da Natureza de Brazlândia: 

Considerando que o link anterior foi alterado por terceiros sem 

autorização, as respostas somente serão consideradas no link abaixo, 

além da entrega dos envelopes contendo a documentação conforme 

orientado. 

 

● Link RETIFICADO de acesso ao

 formulário: 

<https://docs.google.com/forms/d/16LH3owu_7pFmZ90IFh3vW9BpKO1TtwMP5zuO

AQY1_W8/edit?usp=sharing> 

● O Plano de Aula a ser anexado em campo próprio do formulário eletrônico 

citado deverá ser elaborado de acordo com a faixa etária da Unidade de Ensino, 

no caso da Escola Parque da Natureza de Brazlândia: Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano. Ele deverá contemplar os itens 

descritos abaixo: 

1. Abordagem; 

2. Acuidade gramatical; 
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3. Uso adequado do vocabulário/linguagem formal; 

4. Estrutura textual; 

5. Objetividade e coesão. 

● Todos os documentos comprobatórios de formação acadêmica e complementar 

deverão ser anexados ao formulário eletrônico citado . 

 

 

 

 

OBS: OS ENVELOPES DEVERÃO SER ENTREGUES COM A 

DOCUMENTAÇÃO CONFORME ORIENTADO NO ANEXO IV   DISPONÍVEL 

NO SITE https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/ e com a folha 

de rosto (ANEXO II) afixada na parte externa do envelope 

 

A entrega dos envelopes contendo a documentação, deverá ser feita presencialmente 

na UNIGEP BRAZLÂNDIA nos dias 17 e 18/02/2022 até as 18hs. 

Os envelopes entregues não serão abertos pela unidade de gestão de pessoas, serão 

apenas encaminhados ao setor responsável pela banca de aptidão. 

Não haverá recebimento fora deste prazo. 

 

OBSERVAÇÃO: O/a candidato/a poderá escolher até duas estações dentro da área de 

aprovação no Processo Seletivo para contratação temporária vigente, tendo, 

obrigatoriamente, que elaborar um Plano de Aula para cada uma delas. 

 
2ª Etapa: Entrevista via Google Meet. Durante a entrevista com banca avaliadora 

(composta por membros da equipe gestora da Unidade de Ensino) serão observados os 

seguintes critérios: 

1. Fluência/clareza de expressão/objetividade; 

2. Pronúncia; 

3. Compreensão; 

4. Acuidade gramatical. 

 

 O candidato será convocado para a entrevista via e-mail e/ou telefone cadastrado 

no ato da 

inscrição e deverá entrar na sala virtual no dia e no horário estipulados, tendo um prazo de 

tolerância de 05 minutos de espera. Passados os 05 minutos, o candidato será dado como 

https://www.educacao.df.gov.br/contrato-temporario-seedf/
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ausente. 

 Caso o(a) candidato(a) já tenha atuado na Escola Parque poderá apresentar 

declaração de atuação de acordo com os critérios contidos na Circular 19/2022 disponível 

em: https://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2022/01/SEI_00080_00012442_2022_24.pdf 

 
INFORMAÇÕES: 

(61) 98169-0061 - Alan Ribeiro – Diretor 

(61) 99283-6323 - Amaury Barbosa – Vice-diretor 

(38) 99962-7161 - Edinéia Alves Cruz – Supervisora Pedagógica 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/SEI_00080_00012442_2022_24.pdf
https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/SEI_00080_00012442_2022_24.pdf

